Apeldoorn, 30 oktober 2018

Persbericht

Uitbreiding Kuhn, Rauch en Bergmann
dealernetwerk in de Noordoostpolder
Van der Sluis Agri B.V. kiest voor de dealerschappen van de
Reesink Agri merken Kuhn, Rauch en Bergmann.
Reesink Agri (dochteronderneming van Royal Reesink) is verheugd om u te
kunnen meedelen dat dealer Van der Sluis Agri B.V., vanuit de vestiging in Ens,
de nieuwe dealer is voor de merken KUHN, RAUCH en BERGMANN. De
samenwerking gaat in per 1 november 2018.
L.M. van der Sluis startte in 1934 een wagenmakerij in Genemuiden. Mede
vanwege de “no-nonsense” filosofie, passend bij die van Reesink Agri, het
leveren van goed werk en kwalitatief hoogwaardig materiaal, groeide het
bedrijf uit tot een volwaardig landbouwmechanisatie-, installatie
en metaalconstructie-bedrijf.
Van der Sluis Agri kiest voor kwaliteit en het resultaat is een sterk assortiment
aan trekkers en landbouwmachines voor de veehouders, akkerbouw-, loon- en
grondverzetbedrijven enz.
Kuhn bestaat al sinds 1828 en is sindsdien flink gegroeid. Wereldwijd geldt
Kuhn als dé specialist en grootste fabrikant op het gebied van
landbouwmachines. Deze machines worden in eigen, moderne productielocaties
ontwikkeld en gebouwd. Vandaag de dag biedt Kuhn, als onderdeel van het
Zwitserse “Bucher Industries”, een breed programma aan professionele
landbouwmachines. Kuhn is actief binnen verschillende vakgebieden zoals
voederwinning en -verwerking, grondbewerking, gewasbescherming, persen en
wikkelaars, landschap- en groenonderhoud en zaaitechniek.

De Duitse fabrikant Rauch, opgericht in 1921, houdt zich bezig met het
ontwikkelen en produceren van landbouwmachines voor het doseren en
verdelen van kunstmest, zaden, zand en zout. Een aantal gepatenteerde
oplossingen, zoals “EMC” en “VariSpread Pro”, maken deze fabrikant tot de
leidende specialist op het gebied van kunstmeststrooiers voor akker- en
tuinbouw, melkveehouderijen en loonbedrijven.
De Duitse machinebouwer Bergmann is opgericht in 1896 en heeft al meer dan
honderd jaar ervaring in de productie van landbouwmachines en voertuigen.
Het merk produceert op maat gemaakte systemen voor zowel professionele
landbouwbedrijven als particuliere boeren. Met het grote assortiment aan
machines heeft Bergmann de juiste oplossing voor elke organisatie, het hele
jaar door.
Kuhn, Rauch en Bergmann worden in Nederland geïmporteerd en
gedistribueerd door Reesink Agri (tot 12 september 2018 Reesink Technische
Handel geheten) uit Apeldoorn.
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Ronnie Lassche
(bedrijfsleider Van der Sluis Agri B.V.) via tel.nr. 06-53977971 of email:
r.lassche@vd-sluis.nl of met Jan-Albert Bosscha (Accountmanager Reesink
Agri) via tel.nr. 06-51353347 of email: janalbert.bosscha@reesinkagri.com
www.vd-sluis.nl
www.reesinkagri.com

